
 

 

UCHWAŁA NR XII/169/19 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r., Nr 151, poz. 2223),zmienionym 

uchwałą Nr XV/186/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz.4056),zmienionym Uchwałą Nr XXX/456/2016 Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 

27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r., 

Nr 151, poz. 4861), zmienionym uchwałą Nr III/22/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/358/08 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 poz. 5510), po § 4 dodaje się § 4a 

w brzmieniu: 

„§ 4a. Zwalnia się z odpłatności za usługi opiekuńcze współfinansowane ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019, osoby, których dochód nie 

przekracza 350 % odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA 

Robert Szewczyk 
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